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3. Πως μπορούμε να 
δούμε αν η Ενταξιακή 

Εκπαίδευση είναι καλή

Η παρακολούθηση
της ενταξιακής 
εκπαίδευσης  

Ο Οδηγός για την 
Ένταξη

This is placeholder text to use for any extra information

Η Ποιότητα ζωής
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3.	 Как	можем	да	измерим	
въздействието	на	
Приобщаващото	образование?

Оценяване	на	
Приобщаващото	
образование

Ръководство	за	
интеграцията

Качество	на	живот
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Оценяване	на	приобщаващото	образование

Η Ενταξιακή Εκπαίδευση βοηθάει                      
τους μαθητές με νοητική αναπηρία                              
να γίνουν καλύτεροι.

Έτσι είναι πολύ σημαντικό                       
να βρούμε έναν τρόπο να βλέπουμε   
αν αυτό που κάνουμε στο σχολείο                   
είναι σωστό ή λάθος.

Γιατί πρέπει  λοιπόν                                         
να παρακολουθούμε                                        
την Ενταξιακή Εκπαίδευση;

1. Για να βρούμε τα εμπόδια                          
που έχει ένα σχολείο.

2. Για να βρούμε τρόπους                                      
να τα διορθώσουμε.

Αυτά που θα μας βοηθήσουν                              
να καταλάβουμε                                                                  
αν ένα σχολείο γίνεται Ενταξιακό, 
είναι 3:

Η παρακολούθηση της Ενταξιακής 
Εκπαίδευσης
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Приобщаващото образование помага на 
хората с интелектуални увреждания да 
станат по-добри ученици.

Затова е много важно да намерим начин 
да разберем дали това, което правим в 
училище е ефективно. 

 
ащо	е	необходим	мониторинг	за	
Приобщаващото	образование?

1. За да идентифицираме пречките в 
училището.

2. За да намерим начин да ги преодолеем.

 
3	неща	помагат	да	разберем	дали	дадено	
училище	е	приобщаващо:
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2. Η σχολική πολιτική, είναι                 
ο τρόπος που σχεδιάζουμε                         
τους κανόνες και το πρόγραμμα 
στο σχολείο.

3. Οι πρακτικές, που είναι όλα αυτά 
που κάνουν οι εκπαιδευτικοί:

- μέσα στην τάξη, όπως                                    
ο τρόπος που κάνουν το μάθημα                
και τα υλικά που χρησιμοποιούν.

- έξω από το σχολείο, όπως οι
αθλητικές δραστηριότητες. 

1. Η εκπαιδευτική κουλτούρα, που 
είναι οι ιδέες και η συμπεριφορά 
των ανθρώπων  που είναι σε ένα 
σχολείο, δηλαδή:

- των εκπαιδευτικών                                                                   
- των μαθητών                                                                                                  
- της οικογένειας των μαθητών 
- και των άλλων εργαζόμενων

του  σχολείου.
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1. Образователната	култура, която 
обхваща идеите и поведението 
на всички, свързани с училището, 
например:

• Учителите

• Учениците

• Семействата на учениците

• Училищният колектив.

3. Задълженията	на	учителите	включват:

• Начина, по който провеждат урока 
и помагалата, които използват в 
класната стая

• Включването на учениците в 
дейности извън училище

2. Училищната	политика е начинът, 
по който изготвяме и стуктурираме 
училищната програма и правила.



IE+ Bevordering van een positieve houding en een empirisch onderbouwd beleid 
voor inclusief onderwijs Overeenkomstnummer: 2017-3338/001-001 

4
Този документ е написан с подкрепата на програмата за финансиране Еразъм + съгласно 
споразумение за финансова помощ 2017-3338 / 001-001
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на 
авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Екипът	за	Подкрепа	на	личностното	развитие

Υπάρχει ένα κείμενο που γράφει                       
τι πρέπει να κάνουν τα σχολεία                      
για την Ένταξη των μαθητών                                  
με νοητική αναπηρία.

Αυτό το κείμενο λέγεται Οδηγός για 
την Ένταξη και λέει: 

1. Πρώτα πρέπει να γίνει στο σχολείο 
μία ομάδα από εκπαιδευτικούς και                       
μαθητές με νοητική αναπηρία.

2. Να γράψουν                                      
τι εμποδίζει τους μαθητές                               
να μάθουν στο σχολείο και                                          
πως αισθάνονται γι’ αυτό.

3. Να σκεφτούν τις αλλαγές που 
πρέπει να κάνουν και τον τρόπο 
που θα τις κάνουν.

4. Να κάνουν τις αλλαγές  
στο σχολείο τους.   

5. Να παρακολουθούν
αν οι αλλαγές τους
έκαναν το σχολείο καλύτερο.

Ο Οδηγός για την Ένταξη
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Учителите, родителите и специалистите, 
които подкрепят дете/ученик със специални 
образователни потребности са част от Екип	
за	подкрепа	на	личностното	развитие на 
детето/ученика.

 
Те се срещат най- малко 3 пъти през 
учебната година. Членовете на екипа имат 
следните задачи:

1. Да обсъдят трудностите, с които детето 
се среща в училище/ в детска градина.

2. Да обсъдят силните и слаби страни на 
ученика.

3. Да поставят цели за работа с детето/
ученика и да изберат методите за 
постигане на тези цели.

4. Да обсъдят необходимо ли е да бъдат 
направени някакви промени в училищната 
среда.

5. Да наблюдават динамиката на детското 
развитие и процеса на адаптация на 
детето в образователния процес.
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Качество	на	живот

Η μέτρηση της ποιότητα ζωής των 
μαθητών με νοητική αναπηρία                      
βοηθάει στην παρακολούθηση της  
Ενταξιακής Εκπαίδευσης.

Με τη μέτρηση της ποιότητας ζωής 
καταλαβαίνουμε καλύτερα τις ανάγκες 
και τις επιθυμίες των μαθητών. 

Η Ποιότητα ζωής

Η ποιότητα ζωής είναι όλα αυτά που είναι σημαντικά για τη ζωή κάθε 
ανθρώπου. 
Για παράδειγμα:
• οι σχέσεις του με τους άλλους 
• η συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες 
• τα δικαιώματα 
• οι φίλοι 
• το σπίτι 
• η οικογένεια
• η εκπαίδευση
• η εργασία
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Измерването на качеството	на	живот на 
учениците с интелектуални нарушения 
подпомага мониторинга на напредъка на 
Приобщаващото образование 

Като измерваме качеството	на	
живот, разбираме по-добре нуждите и 
очакванията на учениците.

Качеството	на	живот	е това, което има значение в живота на всеки 
човек.

Например:
• Отношения с другите
• Участие в социалния живот
• Права
• Приятели
• Дом
• Семейство
• Образование
• Работа


